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Příští číslo Vikýře vyjde ve
čtvrtek 26. srpna
INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK
Čtvrtek 12. srpna 2010

4,- Kč

Velká voda a hasiči
V sobotu 7. srpna naše město zavalila velká voda.
Bylo jí tolik, co většina z nás nepamatuje.
Dopoledne začala voda stoupat ve všech vodotečích, ohroženo tak bylo mnoho desítek domů.
Hasiči a pracovníci technických služeb byli v pohotovosti. Naši hasiči navíc museli odjet do Chřibské,
kde byla situace ještě daleko horší.
Pak už šlo vše velmi rychle. Voda stoupala. Rozvezli jsme mnoho set pytlů naplněných pískem. V
mnohých případech to však bylo marné. Vody bylo
moc. Mnozí vyžadovali marnou záchranu zahrádky,
jiným šlo o bydlení.
Přednostně jsme řešili stavy, kde šlo přímo o bydlení případně ohrožení zdraví či velké škody.
Voda byla všude, někteří stále volali.
Naštěstí přestalo pršet a tak jsme dopadli daleko
lépe než obce na liberecku. V sobotu jsme řešili
zabránění vodě kde to šlo, v neděli a v pondělí se
uklízelo a čerpala voda ze zatopených domů.
Náprava všech škod, jak na státním a městském
majetku, tak na soukromém, bude trvat dlouho.
Poničené bydlení, koryta potoka a vodotečí, cesty,
mostky. Dva z mostů v Kyjově nepřečkali vůbec, lidé
zůstali odříznuti od světa.
Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem, co při-

ložili ruku na pomoc sousedům a známým. Všem Doležal ml., Stanislav Doležal st., Václav Danita ml.,
pracovníkům technických služeb, příslušníkům Václav Danita st, Miroslav Mahdal a další.
Policie a především opět našim dobrovolným ha- Chlapi díky.
sičům. Ti všichni strávili sobotu a neděli v terénu.
(Zbyněk Linhart, starosta města)
Mnohdy si možná
vyslechli nepěkná
slova.
Děkuji tedy jim
všem za tu většinu
slušných a potřebných lidí.
Naši hasiči vyjedou
kdykoliv je potřeba, ve dne, v noci,
o víkendu. Je na ně
spolehnutí. Vždy.
Takže díky dvojnásob za nás všechny.
Pokouším se vyjmenovat alespoň
některé jmenovitě : Roman Koiš,
Jiří Suda, Jiří Procházka,
Jaroslav
Velká voda vzala i dva mostky v Kyjově, jedním z nich byl mostek pod panem Hiekem.
Šébl,
Stanislav

Ani v roce 1927 tak Křinice neřádila
Podle starých fotografií z archivu Václava Hiekeho se Krásným Bukem podobně velká voda přehnala přesně 14.7. roku 1927, ale ani tehdy nebyla tak vysoko.
Na fotografiích vidíte srovnání z doby před jednaosmdesáti lety a dnes.
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Svoz separovaného odpadu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se
uskuteční v pondělí 16.8. 2010 ve Vlčí
Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 19.8.
2010 v Krásné Lípě. Dále pak v pondělí
30.8. 2010 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve
čtvrtek 2.9. 2010 v Krásné Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma
vyzvednout na TSm Krásná Lípa, Pletařská
22/3.
Pondělí 7:00 – 12:00 a 14:00 - 17:00
Úterý 7:00 – 12:00 a 14:00 – 15:00
Středa 7:00 – 12:00 a 14:00 – 17:00
Čtvrtek 7:00 – 12:00 a 14:00 – 15:00
Pátek 7:00 – 13:00
Sobota v sudém týdnu 8:00 – 11:00
Separují se tyto odpady: papír a nápojové
kartony, textil, plasty, polystyren, sklo,
kovy, baterie, bioodpad.

Komunitní
centrum
KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

http://kostka.krasnalipa.cz
Odlehčovací služba
Péče o osoby se sníženou pohyblivostí nebo po úrazu
v domácím prostředí.
Kontakt: odlehcovacisluzby@krasnalipa.cz, tel: 777 291 359
Ambulantní odlehčovací služba
Služba určená seniorům a lidem se zdravotním handicapem.
Každou středu od 8:00 do 12:00 v prostorách domu
s pečovatelskou službou v Krásné Lípě
Kontakt: odlehcovacisluzby@krasnalipa.cz, tel: 777 291 359
Hlídání dětí
V domácnosti nebo u nás.
Kontakt: odlehcovacisluzby@krasnalipa.cz, tel: 777 291 359
Amari poradna
PO, ST 10:00-17:00
Poradenství při řešení bydlení, vzdělávání,
zadluženosti apod.
Občansko právní poradna
Každé první a třetí pondělí v měsíci od 17:00
Poradenství při řešení právních otázek
Kontakt: 412 354 842
JOB poradna
PO 9:00 -17:00
Volná pracovní místa, poradenství při hledání zaměstnání.
Přístup na internet a k počítači
PO 13:00 – 14:45 – pro děti od 10 do 15 let
ÚT 9:00 – 16:00 – pro starší 15 let
Práce na PC a internetu.
Klub VČELIČKA
PO, ST 9:00 – 11:00 - pro děti 1– 6 let a jejich rodiče
Amari klub
ČT 14:00 – 16:00 - volnočasové aktivity
ÚT, PÁ 14:00 – 16:00 - výtvarná činnost pro děti
ST 14:00- 16:00 - doučování školáků
T-klub pro děti a mládež
ÚT-PA 12:00 – 19:00
SO 12:00 – 18:00
Agentura Pondělí
Pondělí 9:00 -17:00
Podporované zaměstnávání a bydlení pro klienty s různým
stupněm postižení.
Šicí dílna
Úterý 9:00 – 16:00
Přístup k šicímu stroji pro vlastní šití a opravy oděvů.
Kontaktní místo Lokálního partnerství Šluknovsko.
Cedr, občanské sdružení
Agentura Pondělí, občanské sdružení
Dobrovolnické centrum Výběžek.
Vzdělávací kurzy dle aktuální nabídky.

Odlehčovací služba také pro Šluknov
Vytáčím na mobilu tel.číslo: 777 291 359 a čekám.
Mobil zvoní trrrr!! Na druhém konci se ozve:
„Dobrý den, Komunitní centrum Kostka Krásná
Lípa, odlehčovací služba. Máte přání“?. Snažím
se vylíčit moji nelehkou situaci a domlouvám
si osobní setkání. Ještě než zavěsím, tak padne
otázka: „Odkud jste se o nás dozvěděla“? „Byla
jsem se podívat na zámku ve Šluknově a tam měli
v infocentru letáček o službě“.
Přicházím v den sjednané schůzky do Komunitního
centra, kde mě přivítá sociální pracovnice milým
úsměvem. Je mi přes 70 let. Pořád jsem aktivní
seniorka. Mám ráda turistiku, kulturu, ruční práce,
jezdím na výlety. Jsou to naše společné záliby
s manželem, o kterého teď pečuji. Ten je starší
o 10 let. Nedávno ho postihla mozková příhoda
A používá invalidní vozík. Špatně už komunikuje.
„A co rodina, pomáhá vám s péčí o manžela“?
Máme jen dceru. Bydlí v Německu. Když jsem jí
řekla o odlehčovací službě, tak byla ráda a hlavně
se uklidnila, že mi s péčí o tatínka někdo pomůže.
U nich je služba již zavedená a Němci ji hojně
využívají.
Po podrobném popsání služby a stanovení
požadovaných úkonů jsme sepsaly smlouvu a další
náležitosti. Požadovala jsem tyto úkony: pomoc při

osobní hygieně a s toaletou, pomoc při oblékání
a podávání snídaně. Ráno většinou chodím
do města nakupovat a tak budu ráda, když mě
asistentka odlehčovací služby zastoupí. Ráda
bych si také někdy odpočinula a zašla na kávu
s přítelkyněmi.
Taky bych s radostí tak 1x do měsíce navštívila
divadelní představení nebo jinou kulturní akci.
Nabídka akcí ve Šluknovském výběžku je velmi
pestrá a pak mám co vyprávět manželovi.
Domluvily jsme se také, že ho asistentka bude
doprovázet na jeho ,,projížďkách“ po městě.
Strávila jsem v kanceláři příjemné 2 hodiny.
Odcházela jsem spokojená a s úsměvem na rtech.
Službu využíváme už měsíc a cítím, jak nám oběma
prospívá a já konečně mám také chvíli pro sebe.
Dochází k nám dvě asistentky. Péči poskytují
profesionálně a kvalitně.
Nebojte se tuto službu využít. Radím všem, co ji
potřebují.
Další informace o terénní a ambulantní odlehčovací
službě získáte na tel.č.: 777 291 359 nebo na
e-mailu: odlehcovacisluzby@krasnalipa.cz..
Projekt je financován z evropského sociálního fondu z
OPLZZ a rozpočtu ČR.
(eo)

Stomatologická pohotovost - Ordinační hodiny - 8:00 - 11:00
• 14. – 15. 8. 2010 MUDr. Hladík Pavel, Weberova 1537/7, Děčín VI-Letná, tel.: 412 539 298
• 21. – 22. 8. 2010 MUDr. Lisachenko Vladyslav, J.Š. Baara 26, Děčín IV, tel.: 412 507 588
• 28. – 29. 8. 2010 MUDr. Vojtěch Vladimír, U Plovárny 1190/14, Děčín I, tel.: 412 502 216
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto ale doporučujeme správnost uvedených
informací před návštěvou lékaře vždy telefonicky ověřit.

PROGRAM KLUBU AMOS
SRPEN
18.8. Toulky krajem (historie Tolštejna)
18.9. 25.8. Letní zeleninové saláty ochutnávka

V červenci a srpnu je zavřena Občanskoprávní poradna JUDr. Pražáka. Otevřena bude
opět v září a to první a třetí pondělí
v měsíci od 17 hodin.
Nově je v komunitním centru každou středu
otevřena Občanská poradna. Poradenství
zajišťuje Na Křižovatce, o. s. Poradnu můžete
navštívit od 13 do 16 hod.

RUBRIKA:

OBČANSKÁ PRÁVNÍ PORADNA V KOSTCE

Osobní schůzku s právníkem v občanské poradně si můžete domluvit na tel. 412 354 842. Na schůzku je třeba
přinést související doklady. Základní informace jsou poskytovány zdarma.
Právní poradenství poskytuje JUDr. Zbyněk Pražák - specialista na obchodní právo včetně práva obchodních
společností, finanční právo, daňové právo, procesní právo, konkurz a vyrovnání, zákon o vlastnictví bytů,
tzv. neziskové organizace, sdružení bez právní subjektivity, autor řady publikací na tato témata a také autor
odborných textů v Poradci podnikatele.
Dotaz: Jsem vdaná. Koupím v manželství byt, ten bude psaný jen na moje jméno a budu tam mít trvalý
pobyt jenom já a moje děti. Může se manžel dožadovat toho, že tam chce se mnou bydlet? Většinu
peněz na byt jsem našetřila, když už jsem byla vdaná.
Odpověď: Podle § 143 obč. zák. tvoří společné jmění manželů majetek nabytý některým z manželů
nebo jimi oběma společně za trvání manželství. Je nepodstatné, „na koho“ bude byt v katastru
nemovitostí „napsán“, zápisy v katastru nemovitostí se řídí jinými předpisy. I když by správně měli být
zapsáni v katastru nemovitostí oba manželé (to je ta zkratka SJM před jmény), protože to tak odpovídá
skutečnosti, stává se v důsledku nesprávného návrhu, že to tak není.
Podstatné je ale, že podle zákona bude byt patřit oběma. Pak samozřejmě má manžel právo s vámi
v jeho (resp. i v jeho) bytě bydlet. Od toho je vlastníkem, aby byt mohl užívat a bydlet v něm.
Výjimky z toho, co patří do SJM, uvedu v příštím příspěvku.
Uvědomte si přitom, prosím, že ze skutečnosti, že jste peníze na byt našetřila v manželství, vyplývá,
že jste si tyto peníze našetřili oba. Jsou to stejně jeho jako Vaše peníze, i když si myslíte, že se o ně
nezasloužil. Je zde právní otázka, zda vůbec by byla platná smlouva, kterou byste zakoupila takový byt
bez souhlasu manžela. Její řešení je složité. Znám rozsudky, které to v konkrétním případě za neplatný
úkon označily, protože podle § 20 zákona o rodině o záležitostech rodiny rozhodují manželé společně.
Podle § 18 zákona o rodině (zák. č. 94/1963 Sb.) pak mají muž a žena v manželství stejná práva a stejné
povinnosti. Jsou povinni žít spolu, být si věrni, vzájemně respektovat svoji důstojnost, pomáhat si,
společně pečovat o děti a vytvářet zdravé rodinné prostředí.
Tedy i ze zákona o rodině vyplývá právo vašeho manžela s vámi v tomto bytě, který sama zakoupíte,
bydlet, i kdyby to byl byt patřící skutečně jenom Vám – například kdybyste si smlouvou uzavřenou
formou notářského zápisu rozdělili s manželem společné jmění.
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Výzva Oblastní Charity Ústí nad Labem
Vážení spoluobčané, Oblastní Charita Ústí nad
Labem ve spolupráci s Oblastní charitou Česká
Kamenice vyhlašuje materiální sbírku, jejíž
výtěžek bude určen na pomoc obcím postiženým
povodněmi v okolí České Kamenice.
Po důkladném monitoringu a zhodnocení
nejakutnějších potřeb zasažených obcí, přijímáme
pomoc pouze ve formě desinfekčních prostředků.
Všichni, kdo jsou ochotni nabídnout desinfekční
prostředky (především Savo, prostředky proti
plísním, mycí prostředky na údržbu podlahových
krytin), ať se obrací na sídlo Oblastní Charity
v Ústí nad Labem, na adrese Štefánikova 246/1,
Ústí nad Labem – Klíše, budova je viditelně
označena praporem Charity Česká republika.
Pomoc přijímáme denně od 7.00 hod do 20.00

hod. Konkrétní dodávky je možno konzultovat na
telefonním čísle 731 402 494, 731 402 494.
Další finanční pomoc můžete poskytnout
následující formou:
Dárcovská SMS - DMS POVODNE 2010 na číslo
87777. Cena SMS je 30,-Kč, z této částky Charita
obdrží 27,-Kč
Sbírkové konto
Na pomoc obětem letošních povodní
vyhlašuje Charita ČR veřejnou sbírku na konto:
5015003434/5500 u Raiffeisenbank, variabilní
symbol 444.
Všem, kteří se chtějí podílet na pomoci lidem, kteří
se ocitli v nouzi, předem děkujeme.
Mgr. Marian Moštík, ředitel Oblastní Charita Ústí
nad Labem

Mimořádná okamžitá pomoc lidem postiženým
povodněmi
Lidem, kteří byli postiženi živelní pohromou,
například povodní, může být podle zákona
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,
poskytnuta mimořádná okamžitá pomoc. Výše této
dávky se stanovuje s přihlédnutím k majetkovým
poměrům a příjmové situaci osoby nebo společně
posuzovaných osob. Může být až do výše
patnáctinásobku životního minima jednotlivce.
Na základě individuální potřeby lze podle dříve
uvedeného zákona poskytnout mimořádnou
pomoc také osobě, která nemá vzhledem k příjmům
a celkovým sociálním a majetkovým poměrům
dostatečné prostředky na úhradu nákladů
spojených s pořízením nezbytných základních
předmětů dlouhodobé potřeby. Tato mimořádná
pomoc může být až do výše konkrétního nákladu
s tím, že součet takto poskytnutých dávek nesmí
v rámci kalendářního roku překročit desetinásobek
životního minima jednotlivce.
Mimořádnou okamžitou pomoc lze poskytnout
i v situacích, kdy osoba nemá vzhledem k příjmům
a celkovým sociálním a majetkovým poměrům
dostatečné prostředky na úhradu jednorázového
výdaje spojeného zejména se zaplacením
správního poplatku nebo v případě nezbytné
potřeby s úhradou noclehu. Dávku lze využít
i v kontextu s povodní, kdy poškozeným vznikly
mimořádné výdaje na pořizování například nových

dokladů, na přechodné ubytování při zničení
bytu apod. Mimořádná pomoc může být až do
výše konkrétního nákladu. I v tomto případě jde
o jednorázovou dávku, poskytnutí několikrát v roce
není vyloučeno.
O dávky mimořádné okamžité pomoci lze požádat
pověřené obecní úřady. Místní příslušnost se řídí
místem, kde je osoba hlášena k trvalému pobytu.
Pokud k situaci, která vyžaduje okamžitou pomoc,
došlo mimo správní obvod pověřeného obecního
úřadu, v kterém je osoba hlášena k pobytu, je
místně příslušný ten pověřený obecní úřad, v jehož
správním obvodu k situaci došlo.
Postižení občané žádají o tyto dávky prostřednictvím
formuláře, který má orgán pomoci v hmotné nouzi k
dispozici. Formuláře si rovněž lze stáhnout z portálu
MPSV - http://portal.mpsv.cz/forms - Formuláře pro
pomoc v hmotné nouzi – Žádost o pomoc z důvodu
postižení mimořádnou událostí, Žádost o úhradu
nezbytného jednorázového výdaje nebo Žádost o
pomoc na úhradu nezbytných nákladů.
Více informací naleznete:
• Publikace „Povodně 2010“
• Jak se vypořádat s povodní... Informace
z pracovněprávní oblasti
- Dávky pomoci v hmotné nouzi a informace
k povodním
Vše lze stáhnout na www.krasnalipa.cz

Křinice se vylila ze
svých břehů

Opatření při zasažení
studní povodní

V Krásné Lípě povodně na Křinici nepamatují
minimálně čtyřicet let. Nejvíce postiženi byli
obyvatelé v ulicích Varnsdorfská, v Krásném Buku
a v Kyjově.

Řada občanů používá pro zásobení domácností
pitnou vodou vlastní studnu. Ta mohla být při
povodni zasažena povodňovou vodou. Pro další
používání je nezbytně nutné studny desinfikovat!
Postup pro asanaci a regeneraci studní najdete na
webových stránkách města www.krasnalipa.cz.

Přístup k internetu:
infocentrum na náměstí
v Krásné Lípě od 9:00 do 18:00
nebo v Komunitním centru
v Domě služeb.

Město Krásná Lípa
- pomoc postiženým
povodněmi
Vzhledem k mimořádné situaci, vzniklé v souvislosti
s víkendovou povodní poskytne město Krásná
Lípa postiženým občanům pomoc v následujících
oblastech:
1. Administrativa žádostí o sociální dávku o pomoc
v hmotné nouzi
- asistenci při vyplnění formulářů a informace
podají pracovnice MěÚ Soňa Síčová na
tel.: 412 354 822 a Štěpánka Kopsová na
tel.: 412 354 820
2. Bezplatná likvidace odpadů vzniklých
v souvislosti se záplavou
- odpad ukládejte na okraj pozemků či před dům,
nejlépe ke komunikaci
- požadavek o odvoz objednejte u Evy Kamberské
TS – 412 354 848, případně u Martiny Fiegerové
737 662 340
- požadavky budou průběžně uspokojovány
3. Čerpání vody ze zaplavených sklepů, dalších
prostor a studní
- požadavek o odvoz objednejte u Evy Kamberské
TS – 412 354 848, případně u Martiny Fiegerové
737 662 340
- požadavky budou průběžně uspokojovány,
přednostně objekty k trvalému bydlení
4. Požadavek na zapůjčení vysoušeče či teplometu
- požadavek o odvoz objednejte u Evy Kamberské
TS – 412 354, případně u Martiny Fiegerové
737 662 340
5. Požadavky na desinfekční a hygienické
prostředky
- požadavky občanů soustřeďují pracovnice MěÚ
Soňa Síčová 412 354 822 a Štěpánka Kopsová
412 354 820
6. Požadavky na opravu přístupových komunikací
a mostků
- požadavek sdělte u Evy Kamberské TS
– 412 354 848, případně u Martiny Fiegerové
737 662 340
- přednostně budou řešeny akutní stavy, později
méně významná poškození
7. Ostatní
- s dalšími, výše nespecifikovanými požadavky, se
obracejte na sekretariát MěÚ – 412 354 820,
412 354 838

strana 4

Město a Kostka připravily tábor pro děti
ze sociálně slabých rodin
Nevšední zážitky ve všední den zažívalo dvacet
dětí z Krásné Lípy, které se účastnily týdenního
příměstského tábora. Ten pro ně za finanční
podpory Ústeckého kraje prostřednictvím
příspěvkové organizace Kostka Krásná Lípa a jejího
nízkoprahového T-klubu uspořádalo město Krásná
Lípa.
Vedoucí tábora dětem připravili klasický táborový
program plný her a letních radovánek. Rozdíl
je pouze v tom, že tyto děti na táboře nespaly,
ale v pozdním odpoledni se opět vracely domů.
„Dopoledne jsme většinou trávili na hřišti u T-klubu,
kde jsme s dětmi hráli hry a soutěžili, odpoledne
jsme vyráželi na společně výlety do nedalekého
okolí,“ řekl vedoucí tábora Jakub Rattay.
Příměstského týdenního tábora se účastnilo
dvacet dětí ve věku od osmi do třinácti let, které
během roku navštěvovaly Amari klub pro děti a
mládež ze sociálně slabých rodin, nízkoprahový
T-klub nebo klub Včelka, určený předškolákům.
Zajistit a zorganizovat se ho podařilo díky dotaci,
kterou Krásná Lípa získala z Programu prevence
kriminality Ústeckého kraje.

Obyvatelé a zaměstnanci si zútulnili atrium
Obyvatelé Domova se zvláštním režimem v Krásné
Lípě si sami za pomoci zaměstnanců opravili,
vylepšili a především zútulnili venkovní atrium.
„Na stěny jsme namalovali kulisy staročeské
vesnice, okolí jsme oseli trávou, truhlíky jsme
osadili rostlinami. Rovněž jsme nařezali pruty
a spletli plůtky, vyčistili a opravili oltářík a sehnali na
něj repliku sošky. A také jsme renovovali a opravili
deko předměty jako starý vozík, kolo a lopatu,“
vyjmenovala pracovnice aktivizačního oddělení
Marcela Ullmannová. Za práci na rekonstrukci atria
by chtěla poděkovat všem zúčastněným stranám,
pak také pracovníkům z aktivizačního oddělení,
sponzorům z řad zaměstnanců a především
Miroslavu Hrabovi, který odvedl největší kus práce
a vymaloval veškeré kulisy v atriu.
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Tink-tingadi“ znělo
krásnolipským
amfiteátrem
Estonský soubor lidových písní a tanců
Regilauluansambel z komunity Vöhma byl
hostem Místní akční skupiny Šluknovsko, která
spolu s Městem Krásná Lípa převzala záštitu
nad jeho vystoupením v sobotu 24. července
v krásnolipském kině. Estonci divákům ukázali
něco ze svých tradičních tanců a písní z oblasti
Lihula, Laane. Členové domácího souboru Lužičan
se jim na oplátku předvedli s našimi lidovkami.
Závěrečným zpestřením koncertu byl minikurs
tance, který připravili estonští tanečníci pro
přítomné diváky v sále.

Ve sportovním areálu
bojovali pod vysokou
sítí
Účast na tradičním, šestém ročníku, turnaje GPJ
v plážovém volejbalu smíšených dvojic sice
ovlivnily dovolené, přesto i těch pět dvojic z Prahy,
Děčína, Žatce a samozřejmě domácí Krásné Lípy
bojovalo s plným nasazením. Turnaj pořádal Tomáš
Jakl - výroba reklam - GPJ Rybniště
Výsledky:
1. místo J. KŘÍŽKOVÁ - T. MICHÁLEK
2. místo D. SMOLOVÁ - O. DURČO
3. místo B. ŠMÍDOVÁ - A. KUBICA
4. místo L. FRÝBOVÁ - D. PALLAG
5. místo D. LEHOCZKÁ - M. FUKSA
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POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY
Skalní hrádky Labských pískovců budou
i s country kapelou
Již 28. ročník mezinárodního dálkového pochodu
Skalními hrádky Labských pískovců se uskuteční
13. – 15. srpna 2010. Účastníci si tradičně budou
moci vybrat z tras dlouhých 12 až 100 kilometrů.
Začíná se v pátek 13. srpna dvanáctikilometrovým
podvečerním pochodem na Dymník a trasa
pochodu bude tentokrát prošpikována soutěžními
úkoly pro rodiny s dětmi. Ti, kteří si se soutěžními
úkoly poradí nejlépe, se mohou těšit na drobnou
odměnu. V pátek také bude odstartována
padesátikilometrová trasa noční vedoucí

směrem na Jiříkov a Brtníky.
V sobotu 14. srpna jsou na programu trasy
od 12 do 100 kilometrů a na své si přijdou
i cykloturisté, kteří si budou moci vybrat z tras
dlouhých 32 až 101 kilometrů.
V neděli 15. srpna si účastníci budou moci vybrat ze
dvou pěších tras a šestnáctikilometrové cyklotrasy.
V pátek 13. srpna od 18:00 hodin bude na turistické
základně u fotbalového hřiště hrát Country kapela
RUKSAK. Jste srdečně zváni!

FOTOSOUTĚŽ: Znáte opravdu Krásnou Lípu?
Velice se Vám omlouváme za chybu, která se do
článku vloudila v minulém čísle Vikýře. I přesto,
jste ale věděli, kde jsme fotografovali a odpovědi
jsme od Vás dostávali. Níže je tedy ještě jednou
správná odpověď z čísla 380 a pak také z čísla 381.
A samozřejmě nechybí ani jména vítězů z obou
čísel. Ještě jednou se omlouváme.
Ve Vikýři Vám pravidelně přinášíme fotografie
nějakého zajímavého zákoutí Krásné Lípy a Vaším
úkolem je uhodnout, o co se jedná a kde se objekt
nachází. Kdo do desíti dnů od vydání Vikýře správně
odpoví na otázku, připíše svoji adresu a odpověď
odevzdá v informačním středisku na náměstí,
nebo ji pošle na e-mailovou adresu milansudek@
seznam.cz, bude zařazen do losování.
Na fotografii v čísle 380 byla studánka Veronika.
Od roku 1886, kdy byla postavena, dodává výtečnou
pitnou vodu, které se připisovaly léčivé účinky

a i dnes slouží k osvěžení kolemjdoucích. V roce
2006, v roce svého 220. výročí, se studánka během
budování naučné Köglerovy stezky dočkala největší
rekonstrukce. Členové Klubu českých turistů
z Krásné Lípy v tomto roce studánku kompletně
rozebrali, železné potrubí nahradili plastovým
a studánku doplnili o nové kameny, které vyskládali
podle dobové fotografie.
Cenu - upomínkové předměty – získávají: Ladislav
Šuma, Václav Hieke a Denisa Conway.
Na fotografii v čísle 381 byla část dětského
„Oranžového“ hřiště, které vzniklo za finanční
podpory ČEZu u rybníka Cimrák.
Cenu – upomínkové předměty – získávají:
Igor Knapp, Jan Churáček a M. a L. Drábkovi z Prahy.
Víte, kde jsme fotografovali tentokrát?

Bleší trhy v Krásné Lípě
Ještě jste na blešáku nikdy nebyli? Proberte tedy
komodu a půdu a přijďte prodat své použité, ale
fungující věci, o kterých si myslíte, že je někdo může
ještě potřebovat, anebo nakoupit neuvěřitelné
kousky za pár kaček!
Bleší trh se uskuteční v přízemí Domu služeb
v Krásné Lípě v sobotu 21. srpna od 8:00 do 12:00
hodin. Ceny prodávaného zboží si určujete sami,
smlouvání vítáno.
Rezervujte si své prodejní místo včas do 16. 8. První
bleší trh v Krásné Lípě připravila Kostka, p. o.

Krásná Lípa zve na
výstavu Zmizelé Sudety
Až do 15. září bude v Galerii Domu volného
času v Krásné Lípě k vidění výstava Proměny
českého pohraničí v průběhu 20. století, kterou
zachycují unikátní snímky, jež shromáždilo
sdružení Antikomplex. Na jednotlivých panelech
jsou k vidění srovnávací dvojfotografie, kterými
jejich autoři mapují proměny česko-německého
pohraničí za posledních sedmdesát let.

Austrálie v Domečku
5500 km stopem napříč vyprahlou pouští.
Putování nejen centrální Austrálií, ale i domorodou
kulturou Aboriginců, obřími termitišti, s barevnými
papoušky, s klokany, pštrosy, ve stínu 46°C,
bláznivými velkoměsty i ospalými roadhousy.
To vše můžete zažít ve středu 18. srpna od 19:00
v Domečku Na Kopečku v Rumburku, kde Vás
Austrálií provedou Marek a Klára.

Srí Lanka v Domečku
Široké čajovníkové plantáže, rýžová pole,
romantické pláže, tyrkysové moře, chuť exotického
ovoce a buddhistický pohled na svět. To všechno
opět v Domečku Na Kopečku v Rumburku ve
středu 25. srpna v 19:00, kde Vám o svém putování
po Cejlonu budou vyprávět Bára a Rosťa Součkovi.

Rumburské slavnosti
Na dny 20. – 21. srpna chystá město Rumburk
městské slavnosti. Slavnosti zahájí v pátek
20. srpna ve 20:30 historický průvod, který vyrazí
z Parku Rumburské vzpoury. V sobotu se pak
začne v 10:00 opět průvodem, jinak je přichystán
bohatý program plný soubojů, pohádek a soutěží.
Slavnosti ve 22:00 zakončí slavnostní ohňostroj.

Automobilové perly
Krásná Lípa letos
neuvidí
Program kina - Kulturního domu Krásná Lípa SRPEN

2010

KICK - ASS
čtvrtek 19. 8. od 18:00 hod.

Vstupné 60,- Kč

Svět potřebuje nové hrdiny a proto přichází Kick – Ass! Teenager Dave, mezi vrstevníky outsider. 117 min.
Přístupno od 12ti let.

SALOMON KANE

středa 25. 8. od 18:00 hod.

Vstupné 60,- Kč

Kapitán Salomon Kane je mimořádně výkonný zabiják 16. století. On a jeho muži hájí čest anglického království. 104 min.
Přístupno od 15ti let.

Jízda historických automobilů Sachsen Classic 2010
letos do Krásné Lípy nezavítá. Důvodem je vedení
trasy, celá trasa měří 600 km, do západnějších
a tedy vzdálenějších částí Saska. Proto jízda ve třetí
etapě směřuje z Krušných hor přímo do Drážďan.
Příznivci veteránů však mohou sledovat buď
průjezd v německé Pirně (21. 8. cca 14.40), nebo
cílový dojezd přímo v Drážďanech u Skleněné
manufaktury (21. 8. cca 15.40). V Krásné Lípě pak
bude možné veterány spatřit v příštím roce, tedy
v srpnu 2011.
Na cestu jak do Pirny, tak i do Drážďan lze využít
pohodlného vlakového spojení z Děčína. Rozhodně
odpadnou starosti s parkováním!
(Za pořadatelský tým Tomáš Salov)
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České Švýcarsko zůstává turistickým rájem i po víkendových povodních
I přes víkendové ničivé povodně zůstává Národní
park České Švýcarsko a jeho okolí stále atraktivní
turistickou lokalitou. Až na výjimky, jakými jsou
například obce Hřensko a Srbská Kamenice, zůstala
většina území národního parku povodní nedotčena
a není důvod tuto lokalitu, která se od loňského
roku pyšní titulem „Excelentní turistická destinace“,
nenavštívit.
Návštěvníkům Národního parku České Švýcarsko
nehrozí žádné bezprostřední nebezpečí, neboť
hlavní turistické cíle zůstaly nedávnou katastrofou

zcela nezasaženy. „Většina území národního parku
je především pro pěší turisty dobře dostupná,
zásadnější omezení lze v podstatě očekávat pouze
v bezprostředním okolí řeky Kamenice,“ řekl ředitel
Správy Národního parku České Švýcarsko Pavel
Benda. Zdůraznil, že obavy z návštěvy národního
parku nejsou namístě, pouze na některých –
již označených – místech je zapotřebí zvýšené
opatrnosti v důsledku poškození povrchu cest.
I pouhou svou návštěvou mohou návštěvníci
regionu zdejším lidem výrazně pomoci. „Zrušením

plánovaných pobytů a odlivem turistů by byl náš
kraj zbytečně postižen podruhé. Na většině míst
se život vrátil do normálních kolejí, skalní útvary
jsou nepoškozeny, pěší trasy i cyklostezky jsou až
na výjimky schůdné a sjízdné, penziony, rozhledny
i památky otevřené. České Švýcarsko tak stále
zůstává ideálním místem pro letní i podzimní
dovolenou,“ potvrdil ředitel obecně prospěšné
společnosti České Švýcarsko Marek Mráz.

Základní informace o problematických lokalitách
Soutěsky Hřensko: zcela uzavřené včetně vnitřní části obce (uzavřená zůstává silnice Hřensko - Mezní Louka a Hřensko - Janov)
Turistický autobus – linka 434: jezdí na trase Děčín – Hřensko a zpět, pak pokračuje po trase Srbská Kamenice – Jetřichovice – Mezní Louka – Mezná a zpět
do Jetřichovic – Chřibská – Doubice – Krásná Lípa. DPMD tento týden připravuje aktuální novou trasu (Trasa Hřensko – Mezní Louka bude na delší dobu
uzavřena) a aktuální jízdní řád. V této chvíli bohužel dochází ke zpoždění v jízdním řádu linky 434 z důvodu objížděk o cca 30min. (spoje z Děčína 6:05, 12:05
a 18:05 jezdí tento týden jen na trase Děčín – Hřensko a zpět a dál nepokračují). V opačném směru odjíždějí autobusy linky 434 z Krásné Lípy v 7:59 a 13:59
podle jízdního řádu. O cca 30 minut jsou zpožděné spoje s odjezdem v 9:59 a 15:59
Cesty pro pěší: Pohyb na některých místech je ztížený následkem poškození cest vodou, pro pěší turistiku je však většina cest s opatrností využitelná.
Nepřístupné jsou obec Hřensko (příjezd do NP je z tohoto směru nemožný) a soutěsky Kamenice. Areál Dolského mlýna je přístupný pouze s opatrností.
Aktuální informace naleznete na http://www.ceskesvycarsko.cz/news.dtl.php?id=1009
(Dana Štefáčková, České Švýcarsko, o.p.s.)

Škody jsou i v národním parku
Po povodních na řece Kamenici, kdy v obcích
Hřensko a Srbská Kamenice byl dne 7. 8. 2010
vyhlášen III. stupeň povodňové aktivity - stav
ohrožení - zůstala poničená infrastruktura jak v
obcích, tak i samotném národním parku.
Nepřístupné jsou obec Hřensko (příjezd do NP je z
tohoto směru nemožný) a soutěsky Kamenice. Areál
Dolského mlýna je přístupný pouze s opatrností.

Příjezd do oblasti národního parku je doporučen
přes obec Chřibská. Turistický autobus z Krásné
Lípy do Děčína jezdí pouze v úseku Krásná Lípa Mezní Louka (příp. Mezná). Informační střediska
v Krásné Lípě, Jetřichovicích, na Saule a v Srbské
Kamenici jsou opět v provozu.
(Tomáš Salov, NP České Švýcarsko)

Další informace
Aktuální stav pro České Švýcarsko
telefonicky: 412 383 413
schůdnost cest: SNP ČŠ: 412 354 050
Aktuální stav pro Saské Švýcarsko
telefonicky: +49 03501-470147
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Krásná Lípa
bude patřit folkloru
Už popáté se do nejsevernějšího koutu České
republiky, do Krásné Lípy a okolních měst a obcí,
chystají folklorní soubory z celé České republiky
i Evropy. Folklorní soubor Lužičan totiž na své
domovské půdě v Krásné Lípě připravuje další
ročník Mezinárodního folklorního festivalu
Tolštejnského panství a staročeský krásnolipský
jarmark.
Vedle tradičních souborů z České republiky se
festivalu zúčastní i folklorní soubory ze zahraničí.
Letos by diváky mohl zaujmout soubor Ritmos
a Tambores z Kapverdských ostrovů, Simeria
z Rumunska, či Zobor ze Slovenska. Z těch českých
se můžete těšit na Oldšavu z Uherského Brodu,
cimbálovou muziku Jiřího Janouška z Prahy, Jiskru
z Plzně a samozřejmě nebudou chybět ani dva
domácí soubory, dětský Křiničánek a pořadatelé
z Lužičanu.
Vrcholná akce letošního „Lidového roku“ začne už
ve čtvrtek 2. září vystoupením Ritmos a Tamores

pro krásnolipskou základní školou. V sobotu
4. září, třetí den festivalu, proběhne tradiční Sraz
motocyklů Čechie-Böhmerland a krojový průvod
všech folklorních souborů na náměstí v Krásné
Lípě. Hned potom tu svůj běh odstartují účastnící
druhého Parkmaratonu mezi sídelními městy dvou
Národních parků České a Saské Švýcarsko - na cestu
jim zahraje cimbálová muzika Jiřího Janouška.
Po celý den bude také pro návštěvníky festivalu,
a nejen pro ně, připraven staročeský jarmark
s ukázkami lidových řemesel, fotografickou soutěží
a výstavou krásnolipského lidového roku souboru
Lužičan v galerii Továrny.
Záštitu nad festivalem mimo jiné převzal i přední
český sexuolog Radim Uzel, který se za doprovodu
cimbálové muziky Oldšava představí i v zábavném
pořadu Sex v lidové písni - aneb sexuální
a reprodukční zdraví v pátek 3. září od 19:00
v Kulturním domě v Krásné Lípě.

Dny Českého Švýcarska
2010 v Krásné Lípě
Letošní, v pořadí již šesté, Dny Českého Švýcarska
se uskuteční ve dnech 3. - 5. září 2010 v Krásné Lípě.
Jejich součástí letos bude i V. Mezinárodní folklorní
festival Tolštejnského panství, Sraz motocyklů
Čechie Böhmerland, Staročeský jarmark,
Parkmaraton 2010 a Koncert pro přírodu.
Koncert pro přírodu se koná u příležitosti
10. výročí založení Národního parku České
Švýcarsko. V jeho průběhu vystoupí jako
předkapela skupina Botafogo, hlavním hostem
je pak skupina Bratří Ebenů. Programem bude
provázet moderátor a popularizátor vědy Vladimír
Kořen.
Symbolickým vstupným na všechny akce jsou
použité baterie. Jejich sběrem se pokusíme
překonat národní rekord ve sběru použitých baterií.
Jako tradičně je akce pořádána ve spolupráci řady
partnerů – Státní fond životního prostředí ČR,
Ministerstvo životního prostředí ČR, město Krásná
Lípa, Správa Národního parku ČŠ, OPS České
Švýcarsko, FS Lužičan, Agentura pro Lípu, o. s.
a další.

Parkmaraton 2010 už klepe na dveře
Krásná Lípa/Bad Schandau - Do magické krajiny
Českosaského Švýcarska opět láká vytrvalostní
běžce Parkmaraton 2010.
Maratón, jehož trať spojuje obě sídelní města
národních parků Saské Švýcarsko a České Švýcarsko,
Bad Schandau a Krásnou Lípu, je v mnohém
výjimečný. Například v tom, že každým rokem mění
směr. Letošní závod proto povede z Krásné Lípy do
Bad Schandau. Poběží se tedy spíše „s kopce“ a je
tak reálná šance na lepší vítězný čas.

Již při své loňské premiéře si získal přívlastek –
jeden z nejnáročnějších maratonů v Česku.
V kulisách krásné přírody, trasou s náročným
reliéfem, územím dvou států, dvěma národními
parky – tím vším si vloni – ne prošel, ale proběhl
loňský, historicky první vítěz, dvaatřicetiletý běžec
Miroslav Daňko v čase 3:10:27,47.
Navíc medaile a diplomy pro vítěze jednotlivých
kategorií jsou jistě zajímavé relikvie, které
získávají důstojná místa ve sbírkách běžců. Ovšem

Parkmaraton tyto sbírky obohacuje i o jednu
nevšední památku. Absolutní vítěz každého ročníků
za sebou totiž zanechává na své trati doslova
pomník. Jedna ze zatáček této nevšední tratě
ponese trvale jeho jméno. Z loňského ročníku nám
zůstala Daňkova zatáčka. Jak se bude jmenovat
některá ze zatáček po letošním ročníku, je zatím ve
hvězdách.

USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ
z 69. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 22.07.2010
II. Došlá pošta
Prodej pozemků
Usnesení RM č. 69 - 01
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
p. p. č. 528/2 o výměře 760 m2, k. ú. Krásný Buk;
p. p. č. 671 část, dle předloženého návrhu, k. ú. Krásný Buk;
p. p. č 672 část, dle předloženého návrhu, k. ú. Krásný Buk;
p. p. č. 1059 část, dle předloženého návrhu, k. ú. Krásný Buk.
Pronájem pozemků
Usnesení RM č. 69 - 02
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozemky:
p. p. č. 251/2 o výměře 1407 m2, k. ú. Vlčí Hora;
p. p. č. 251/1 část o výměře cca 1000 m2, k. ú. Vlčí Hora.
Pronájem pozemku
Usnesení RM č. 69 - 03
RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu pozemku č. 2007/23/15 353, nájemce Hana Rudmanová, Krásná Lípa, Dlouhý Důl 7, dohodou
ke dni 30. 6. 2010.
Pronájem pozemků
Usnesení RM č. 69 - 04
RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu pozemku č. 2006/23/15
- 309, nájemce Martin Bartoš, Krásná Lípa, Vlčí Hora 158, dohodou
ke dni 30. 6. 2010.
Sdělení k pozemkům
Usnesení RM č. 69 - 05
RM schvaluje vyjádření k p. p. č. 48/1, p. p. č. 334/1, p. p. č. 639/1,
vše k. ú. Vlčí Hora a k p. p. č. 60/1, k. ú. Zahrady z hlediska územního
plánu pro potřeby PF ČR Děčín.

III. Různé
Byty
Usnesení RM č. 69 - 06
RM schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 2002/25/17
- 065 na byt č. 9, Krásná Lípa, Frindova 979/4 s Janou Kovaříkovou
k 31. 7. 2010. RM schvaluje vrácení kauce ve výši 5 000 Kč Janě
Kovaříkové, bytem Krásná Lípa, Frindova 979/4.
Byty
Usnesení RM č. 69 - 07
RM schvaluje pronájem bytu č. 9, Krásná Lípa, Frindova 979/4 v
obecním zájmu Petru Karmanovi, bytem Krásná Lípa, Fričova 8.
Veškeré opravy a úpravy si nájemce provede na vlastní náklady.
Byty
Usnesení RM č. 69 - 08
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 4, Krásná Lípa, Frindova
979/4. Byt I. kategorie o velikosti 1+1 (cca 30 m2, sazba 30,46/m2).
Kauce 5 000 Kč + 3 nájmy při podpisu nájemní smlouvy. Veškeré
opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady.
Nebytové prostory
Usnesení RM č. 69 - 09
RM schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 2009/22/27
- 68 na nebytový prostor č. 50, Krásná Lípa, Nemocniční 1137/6 s
Danou Caklovou, bytem Krásná Lípa, Nemocniční 1064/30 k 31. 7.
2010 za podmínky zaplacení nájemného za měsíc červenec 2010 v
řádném termínu.
RM schvaluje splátkový kalendář na zaplacení dlužného nájemného
za nebytový prostor č. 50, ul. Nemocniční 1137/6 v měsíčních
splátkách, dle dohody o uznání závazku a úhradě dluhu ve
splátkách uvedené v příloze dohody o ukončení nájemní smlouvy č.
2009/22/27 - 68 do 31. 12. 2010.

Nebytové prostory
Usnesení RM č. 69 - 10
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout nebytové prostory č. 50 v
objektu Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa (zelený bytový dům),
o rozloze cca 93 m2 a to od 1. 8. 2010. Veškeré opravy a úpravy si
provede nájemce na vlastní náklady.
Objekty
Usnesení RM č. 69 - 11
RM schvaluje dodatek č. 2 nájemní smlouvy č. 2001/21/19 - 256
uzavřené s Klubem českých turistů o. s., Krásná Lípa, Nemocniční
1062/26, zastoupeným předsedou Václavem Hiekem, uzavřené na
pronájem objektu rozhledny na Vlčí Hoře. Dodatkem č. 2 se nájemní
smlouva prodlužuje do 31. 12. 2020.
Bleší trh
Usnesení RM č. 69 - 12
RM schvaluje pořádání Blešího trhu organizací Kostka Krásná Lípa
p. o. dne 21. 8. 2010 od 8 do 12 hod. v prostoru chodby v přízemí
Domu služeb, Krásná Lípa, Masarykova 1094/4. RM schvaluje
bezplatné zapůjčení uvedeného prostoru na pořádání akce Bleší trh v
uvedeném termínu za podmínky úklidu prostoru po ukončení akce a
zajištění pořádku během konání akce.
Nebytové prostory
Usnesení RM č. 69 - 13
RM schvaluje smlouvu o výpůjčce nebytových prostor č. 8, Krásná
Lípa, Masarykova 1094/4, organizaci Kostka Krásná Lípa p. o., Krásná
Lípa, Masarykova 1094/4 s platností od 1. 8. 2010 do 31. 7. 2011.
Smlouva o dílo
Usnesení RM č. 69 - 14
RM schvaluje smlouvu o dílo s ﬁrmou TERMI s. r. o., Varnsdorf,
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předloženého návrhu.
Byty
Usnesení RM č. 69 - 15
RM schvaluje pronájem bytu č. 17, Krásná Lípa, Studánecká 564/16
Ivetě Danitové, Krásná Lípa, Nemocniční 1091/2.
Smlouva bude uzavřena na dobu 3 měsíců.
Veškeré opravy a úpravy si nájemce provede na vlastní náklady.
Předávání datových souborů
Usnesení RM č. 69 - 16
RM schvaluje dodatek č. 1 k Dohodě o režimu předávání datových
souborů k automatizovanému podání poštovních poukázek B
uzavřené dne 10. 7. 2006 mezi městem Krásná Lípa a s. p. Česká
pošta, Praha 3, dle předloženého návrhu.
Smlouva o zřízení věcného břemene
Usnesení RM č. 69 - 17
RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene s ﬁrmou SVS, a. s., Přítkovská 1689, Teplice, IČ 49099469,
na uložení vodovodního potrubí do místních komunikací a pozemků
v Krásné Lípě.
Smlouva o zřízení věcného břemene
Usnesení RM č. 69 - 18
RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene s ﬁrmou ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8 Děčín, IČ
27232425, na uložení zemního kabelu NN do místních komunikací
a pozemků na Sněžné.
Územní plán Krásná Lípa
Usnesení RM č. 69 - 19
RM souhlasí s žádostí manželů Dastychových na změnu části
pozemku 611/1, k. ú. Krásný Buk, pro výstavbu RD a pokud to
rozpracovanost nového ÚP umožní, se zahrnutím tohoto požadavku
do nového ÚP.
Příspěvky na střechy ploty fasády
Usnesení RM č. 69 - 20
RM schvaluje na základě podané žádosti zařazení těchto občanů
mezi uchazeče o příspěvek města na rekonstrukci fasád, střech a
oplocení pro rok 2010:
Duska Josef, Polní 644/18 - fasáda
Urbanová Bohuslava, Zahradní 608/1 - oplocení
Koubková Jaroslava, Bendlova 939/20 - oplocení
Koubková Lenka, Rumburská 511/25 - střecha
Schnittnerová Ingrid, Zahrady 30 - fasáda
Kohout Miloš, Rumburská 940/22 - fasáda
Liška Vlastimil, Fričova 950/5 - fasáda
Pekárková Ursula, Sněžná 45 - plot
Skramouská Jana, Jugoslávská 645 - střecha
Bražina Vladimír, Alšova 1045/14 - plot
Bražina Vladimír, Alšova 1045/14 - střecha
Berthóková Alena, Havlíčkova 582/17 - střecha
Berthóková Alena, Havlíčkova 582/17 - fasáda
Danko Roman, Sokolská 229/1 - plot
Danko Roman, Sokolská 229/1 - fasáda
Kamberský Zdeněk, Kyjovská 384/25 - plot
Alfery Karel, Kovářská 208/4 - fasáda
Alfery Karel, Kovářská 208/4 - plot
Alfery Karel, Kovářská 208/4 - střecha
Kopecký Karel, Na Náspu 570/6 - fasáda
Kebort Stanislav, Malátova 802/5 - střecha
Nováček Tomáš, Kyjovská21E/66 - fasáda
Ježková Ivanka, Dvořákova 23/5 - plot
Böhme Jan, Polní 1147/16 - fasáda
Dodatek č. 12 ke smlouvě na zajištění sběru, svozu a
odstranění komunálního odpadu
Usnesení RM č. 69 - 21
RM schvaluje dodatek č. 12, který upravuje ceník ke smlouvě číslo
7300010 o odstraňování odpadů uzavřenou mezi městem Krásná
Lípa a ﬁrmou Marius Pedersen, a. s., se sídlem Hradec Králové,
Průběžná 1940/3. Ceník je platný od 1. 8. 2010.

29. července 2010
Provozování zahrádky
Usnesení RM č. 69 - 22
RM schvaluje žádost Marcely Hyrmanové nájemce Penzionu České
Švýcarsko, Pražská 4, Krásná Lípa na pronájem části veřejného
prostranství u nově zrekonstruovaného objektu za účelem zřízení
předzahrádky cca 13 x 5,5 m pro restauraci penzionu. Pronájem
veřejného prostranství je bez poplatku na dobu určitou do 31. 12.
2010.
RM schvaluje vytvoření spojovacího chodníčku a úpravy zídky u
parkoviště.
Pronájem veřejného prostranství
Usnesení RM č. 69 - 23
RM schvaluje pronájem veřejného prostranství (prostor u penzionu
Petra v Kyjově) Josefu Halíkovi bytem Kyjov 22. Prostor je pronajímán
za účelem soustředění mladých vodáckých záchranářů v době od 24.
7. do 31. 7. 2010.
Za pronájem je určena paušální částka 1 000 Kč splatná před
započetím pronájmu v pokladně města Krásná Lípa.
Smlouva o spolupráci č. 2010/19/11 - 272
Usnesení RM č. 69 - 24
RM schvaluje smlouvu o spolupráci č. 2010/19/11 - 272 mezi
městem Krásná Lípa a CEDR - komunitní centrum, o. s., Křižíkova
918/32, Krásná Lípa.
Obnova zeleně
Usnesení RM č. 69 - 25
RM schvaluje Dodatek č. 1. SOD č. 2009/11/11-130 mezi městem
Krásná Lípa a HIT FLORA, s. r. o. Děčín.
Úspory energie budov školní jídelny a školní družiny
Usnesení RM č. 69 - 26
RM schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci programu Zelená
úsporám na akci Realizace úspor energie budov školní jídelny a školní
družiny v Krásné Lípě, dle předložených podkladů.
Kanalizace - 2. etapa
Usnesení RM č. 69 - 27
RM bere na vědomí informace o přípravách stavby Kanalizace Krásná
Lípa - 2. etapa a schvaluje podklady pro VŘ dle přílohy.

jídelny v Krásné Lípě, dle předloženého návrhu smlouvy o dílo č.
19/07/2010 včetně rozpočtu díla.
Rekonstrukce Centra sociální integrace
Usnesení RM č. 69 - 33
RM projednala nabídku společnosti Granthelp, s. r. o. Praha na
zpracování projektové žádosti k projektu Rekonstrukce Centra sociální
integrace v rámci integrovaného operačního programu, oblast 3.1. b)
a nabídku z důvodu vysoké ceny neschvaluje.
Centrum sociální integrace
Usnesení RM č. 69 - 34
RM schvaluje podání žádosti o dotaci do Integrovaného operačního
programu 3.1 b) na realizaci investičního projektu Rekonstrukce
Centra sociální integrace v objektu Masarykova 1094/4, Krásná Lípa
v rozsahu, dle předloženého záměru.
Rekonstrukce Centra sociální integrace
Usnesení RM č. 69 - 35
RM schvaluje úpravu projektu Rekonstrukce Centra sociální integrace,
dle předloženého návrhu a nové podání žádosti o dotaci.
Pečovatelská služba
Usnesení RM č. 69 - 36
RM na základě nabídky Petra Zajíce, Liberec schvaluje pořízení
software Pečovatelská služba a schvaluje smlouvu o uživatelské
podpoře k PC informačnímu systému Pečovatelská služba, dle
předloženého návrhu.
Poskytování pečovatelské služby
Usnesení RM č. 69 - 37
RM schvaluje vzorovou smlouvu na poskytování pečovatelské služby,
dle předloženého návrhu.
Smlouva o poskytnutí příspěvku
Usnesení RM č. 69 - 38
RM schvaluje smlouvu o poskytnutí příspěvku o. p. s. České
Švýcarsko na zajištění provozu turistické železniční trati Krásná Lípa
- Mikulášovice v době prázdninových měsíců července a srpna v roce
2010, dle předloženého návrhu.

Rekonstrukce mostku v Mánesově ulici
Usnesení RM č. 69 - 28
RM projednala průběh prací na akci Rekonstrukce mostku v
Mánesově ulici a schvaluje dodatek č. 1 SOD s opravou názvu akce.
RM schvaluje objednání pokládky asfaltu v ulici Kyjovská, dle přílohy
hrazené z investiční rozpočtové rezervy rozpočtu města na rok 2010.

Neinvestiční výdaje na žáka
Usnesení RM č. 69 - 39
RM projednala žádost p. o. Dětský domov a Školní jídelna, Lipová
u Šluknova o proplacení neinvestičních výdajů za dítě s trvalým
pobytem v Krásné Lípě, které navštěvovalo v roce 2009 Základní školu
ve Velkém Šenově a neschvaluje proplacení těchto neinvestičních
výdajů.

Obnova povrchu ul. Dvořákova (u samoobsluhy)
Usnesení RM č. 69 - 29
RM projednala přípravu akce obnova povrchu v části ulice Dvořákova
(u samoobsluhy) a schvaluje uzavření příslušné SOD.

Plán akcí kulturního domu
Usnesení RM č. 69 - 40
RM schvaluje program kina a plán akcí kulturního domu na měsíc
srpen, dle předloženého návrhu.

Prodej bývalé ubytovny Petra
Usnesení RM č. 69 - 30
RM bere na vědomí informaci o nabídce prodeje objektu č. p. 49
Kyjov - bývalé ubytovny Petra v Kyjově.

Kronika města
Usnesení RM č. 69 - 41
RM schvaluje zápis do kroniky města předložený kronikářem Ivanem
Jaklem za měsíc červen 2010 včetně příloh.

Akce pro veřejnost a cyklistický závod
Usnesení RM č. 69 - 31
RM projednala průběh Cyklistického závodu Tour de Feminin O pohár
Českého Švýcarska vč. návštěvy předsedy Senátu Parlamentu ČR
Přemysla Sobotky.
RM schvaluje odměnu Sboru dobrovolných hasičů za opakovanou a
dlouholetou asistenci u významných veřejných akcí ve městě ve výši
15 tis. Kč krytých z provozní rozpočtové rezervy rozpočtu města na
rok 2010.

IV. Informace
Informace
RM dále projednala tyto informace:
- Upozornění na ukončení funkčního období členky správní rady
o. p. s. Soně Křítkové,
- Statistika návštěvnosti knihovny a internetu v Krásné Lípě za měsíc
červen,
- Daňové plnění za leden až červen 2010,
- Akce Rybník Cimrák Krásná Lípa - molo,
- Stížnost na nepořádek u vodní nádrže v Kyjově a dotaz na uzavření
kiosku.

Úpravy - školní jídelna
Usnesení RM č. 69 - 32
RM projednala žádost příspěvkové organizace Základní škola a
Mateřská škola Krásná Lípa o řešení havarijního stavu rozvodu vody
v budově školní jídelny Školní 8, Krásná Lípa a schvaluje provedení
díla - Oprava omítek a obkladů a výměna zdroje TUV v objektu školní

Jana Gálová
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